J E G Y Z İ K Ö N Y V

Készült:

2010. október 13-án 13.00 órakor, a Kubinyi Ferenc Múzeum termében
tartott, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének alakuló
ülésérıl.

Jelen vannak:

Bartusné Dr. Sebestyén Erzsébet Címzetes fıjegyzı
Stayer László polgármester
Bárányné Márton Melinda mb. aljegyzı
4 települési képviselı:
Rácz Csaba József,
Rácz Attila,
Rácz Julietta,
Horváth Imre László
Reznicsek László HVB elnöke
Pásztorné Mócsány Ilona jegyzıkönyvvezetı

Bárányné Márton Melinda mb. aljegyzı:
Köszönti a jelenlévıket.
Bejelenti hogy a képviselı-testület alakuló ülésének levezetésére a legidısebb települési kisebbségi önkormányzati képviselı, Horváth Imre László veszi át a korelnök szerepét.
Horváth Imre László korelnök
Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a testület 4 tagja megjelent, az ülés határozatképes és azt 13 órakor megnyitja.
Ismerteti az alakuló ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat.
NAPIREND:
1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a települési cigány kisebbségi önkormányzati választás eredményérıl
2./ Megbízólevelek átadása
3./ A megválasztott képviselı-testületi tagok eskütétele, esküokmányok aláírása
4./ Kisebbségi Önkormányzat elnökének és elnökhelyettesének megválasztása és eskütétele
5./ Jegyzıkönyv- hitelesítı választás
6./ Képviselıi tiszteletdíjak megállapítása
7./ Szervezeti és Mőködés Szabályzat elfogadása
1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a települési cigány kisebbségi
önkormányzati választás eredményérıl
Horváth Imre László képviselı, korelnök
Felkéri Reznicsek Lászlót a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az önkormányzati választások eredményérıl tartsa meg tájékoztatóját.
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Reznicsek László HVB elnöke
Tájékoztatta a képviselı-testületet az önkormányzati választás eredményérıl az alábbiak szerint:
„Tisztelt Képviselı-testület!
A Helyi Választási Bizottság 2010. október 3-ára tőzte ki a kisebbségi önkormányzati képviselık választását. A kisebbségi választójegyzékbe felvett választópolgárok szabadon választhatták meg képviselıiket.
A kisebbségi önkormányzati képviselık választása a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény és annak végrehajtási rendeletei alapján törvényes rendben megtörtént.
A Helyi Választási Bizottság és a kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság mőködése jogszerő
volt, döntéseik törvényessége hozzájárult a választópolgárok politikai akaratának szabad kinyilvánításához.
A Választási Bizottság mellett a Helyi Választási Iroda vezetıje és munkatársai gondoskodtak
a választások elıkészítésérıl, szervezésérıl, lebonyolításáról a jelöltek és jelölıszervezetek
pártsemleges tájékoztatásáról, a választási adatközlésrıl, a technikai feltételek megteremtésérıl, a törvényes feltételek és szakmai szabályok betartásának ellenırzésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
A Helyi Választási Bizottság 4 cigány kisebbségi jelöltet vett nyilvántartásba.
A választási kampány során bejelentés nem érkezett. 2010. október 13-án a szavazás törvényesen lezajlott.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzati képviselı választáson a LUNGO DROM jelölı szervezet jelöltjeként 4 jelölt indult.
A kisebbségi választói névjegyzékben szereplı választópolgárok száma: 66, a leadott szavazólapok száma 17, az érvényes szavazatok száma 45.
Az érvényes szavazatok számának megoszlása és a cigány kisebbségi választás eredménye az
alábbi:
Rácz Csaba József
Rácz Julietta
Horváth Imre László
Rácz Attila

LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM

16
15
6
8

A megválasztott cigány kisebbségi önkormányzati képviselıknek ezúton is gratulál a megválasztásukhoz, munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kíván.”
Horváth Imre László képviselı, korelnök
Kérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Kíván-e valaki hozzászólni.
Kérdés és hozzászólás nem volt.
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2./ Megbízólevelek átadása
Horváth Imre László képviselı, korelnök
Megkérte a HVB elnökét, hogy a megbízóleveleket adja át a képviselıknek.
Reznicsek László HVB elnök szólította a képviselıket és átadta részükre a megbízóleveleket:
Cigány kisebbségi önkormányzati képviselık:
Rácz Attila
Rácz Csaba József
Rácz Julietta
Horváth Imre László
3./ A megválasztott képviselı-testületi tagok eskütétele
Horváth Imre László korelnök
Bejelenti, hogy a megbízólevelek átadása után az eskütétel következik, megkéri Reznicsek
László HVB Elnököt, hogy vegye ki az esküt a képviselıktıl.
A HVB Elnök kiveszi a képviselıktıl az esküt, a HVB elnök mondja elı az eskü szövegét.
"Én…………(név) mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerinti cigány kisebbségi közösség tagja, esküszöm, hogy képviselıi tisztségem ellátása során kisebbségi közösségemhez hő leszek, az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom;a tudomásomra
jutott titkot megırzöm, munkám során választóim akaratához híven, lelkiismeretesen járok el,
minden igyekezetemmel a cigány kisebbség (anyanyelvének, hagyományainak, kultúrájának a
megırzésén és fejlesztésén fogok fáradozni szolgálom".
Az esküt tevı meggyızıdése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”
Ezt követıen sor kerül az esküokmányok aláírására.
4./ Kisebbségi Önkormányzat elnökének és elnökhelyettesének megválasztása és eskütétele
Bárányné Márton Melinda mb.aljegyzı
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy az SZMSZ értelmében a cigány kisebbségi önkormányzat képviselı-testülete saját tagjai közül a képviselık javaslatára a képviselı-testület
megbízatásának idıtartamára CKÖ elnököt és a CKÖ elnökének helyettesítésére és munkájának segítésére elnökhelyettest választ. Az elnök és elnökhelyettes megválasztása személyi
kérdés, az SZMSZ szerint – mivel az érintettek nem kérték a zárt ülés tartását – a képviselıtestület nyilvános ülésen folytatja munkáját. Az elnök és az elnökhelyettes megválasztása – a
testület döntése szerint - titkos szavazással is történhet.
Az elnök és az elnökhelyettes személyérıl történı szavazás során az érintett köteles bejelenteni személyes érintettségét . Ezt követıen - az érintett képviselı kezdeményezésére vagy
bármely más települési kisebbségi önkormányzati képviselı javaslatára- a testület dönt arról,
hogy az érintettet a döntéshozatalból kizárja-e vagy sem. Amennyiben a testület a kizárás
mellett dönt , az érintett a kérdésbe nem szavazhat, ellenkezı esetben viszont érvényesen szavazhat a saját személyére.
A kizárt képviselı a határozatképesség szempontjából jelenlévınek minısül.
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Az elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot. Az SZMSZ szerint a képviselı-testület
a titkos szavazásról és módjáról vita nélkül egyszerő többséggel dönt.
Rácz Attila képviselı
Javasolja a nyílt szavazást, és egyben Rácz Csaba József képviselı személyében javaslatot
tesz az elnöki tisztségre.
Rácz Csaba CKÖ elnökjelölt
Bejelentette személyes érintettségét.
Horváth Imre László korelnök
A képviselı-testület a személyes érintettség bejelentésére javasolják, hogy ne zárják ki a szavazásból az érintettet.
CKÖ képviselı-testülete egyhangúlag – négy igen szavazattal - döntött a nyílt szavazás elrendelésérıl, hogy ne zárják ki a szavazásból az érintettet.
A képviselı-testület a javaslattal egyetértve 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás
nélkül) az alábbi határozatot hozta:
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselı-testület 14/2010. (X. 13.) sz. határozata:
Szécsény Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete az elnök és
elnökhelyettes választás nyílt szavazással dönt az elnök személyérıl.
A szavazásból az érintettet nem javasolják kizárni.
Határidı: Azonnal
Felelıs:
korelnök
Horváth Imre László korelnök
Megkérdezi, hogy van-e még javaslata valakinek az elnök személyével kapcsolatban.
Több javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület nyílt szavazással 4 igen – tartózkodás illetve ellenszavazat nélkül- az
alábbi határozatot hozta
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselı-testület 15/2010. (X. 13). határozata:
Szécsény Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete Rácz Csaba
József képviselıt – nyílt szavazással – a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnökének megválasztotta.
Határidı: Azonnal
Felelıs:
CKÖ elnök
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Rácz Csaba elnök
Megköszönte a képviselı-testület bizalmát, elmondta, hogy minden igyekezetével azon lesz,
hogy a legteljesebb mértékben eleget tegyen feladatának
A HVB Elnök kiveszi a kisebbségi önkormányzat elnökétıl az esküt, a HVB elnök mondja elı
az eskü szövegét.
"Én…………(név) mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerinti cigány kisebbségi közösség tagja, esküszöm, hogy elnöki tisztségem ellátása során kisebbségi
közösségemhez hő leszek, az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom;a tudomásomra jutott titkot megırzöm, munkám során választóim akaratához híven, lelkiismeretesen járok el,
minden igyekezetemmel a cigány kisebbség (anyanyelvének, hagyományainak, kultúrájának a
megırzésén és fejlesztésén fogok fáradozni szolgálom".
Az esküt tevı meggyızıdése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”
Rácz Csaba elnök
Javasolja a nyílt szavazást, és egyben Rácz Attila képviselı személyében javaslatot tesz az
elnökhelyettesi tisztségre.
Rácz Attila képviselı
Bejelentette személyes érintettségét.
Horváth Imre László korelnök
A képviselı-testület a személyes érintettség bejelentésére javasolják, hogy ne zárják ki a szavazásból az érintettet.
CKÖ képviselı-testülete egyhangúlag – négy igen szavazattal - döntött a nyílt szavazás elrendelésérıl, illetve hogy ne zárják ki a szavazásból az érintettet.
A képviselı-testület a javaslattal egyetértve 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás
nélkül) az alábbi határozatot hozta:
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselı-testület 16/2010. (X. 13.) sz. határozata:
Szécsény Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete az nyílt
szavazással dönt az elnökhelyettes személyérıl.
A szavazásból az érintettet nem javasolják kizárni.
Határidı: Azonnal
Felelıs:
korelnöke
Horváth Imre László korelnök
Megkérdezi, hogy van-e még javaslata valakinek hozzászólása, észrevétele.
Javaslat, észrevétel nem hangzott el.
A képviselı-testület nyílt szavazással 4 igen – tartózkodás illetve ellenszavazat nélkül- az
alábbi határozatot hozta
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Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselı-testület 17/2010. (X. 13.) sz. határozata:
Szécsény Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete Rácz Attila
képviselıt – nyílt – a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettesé
választotta.
Határidı: azonnal
Felelıs:
CKÖ elnök
A HVB Elnök kiveszi a képviselıktıl az esküt, a HVB elnök mondja elı az eskü szövegét.
"Én…………(név) mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerinti cigány kisebbségi közösség tagja, esküszöm, hogy elnökhelyettesi tisztségem ellátása során kisebbségi közösségemhez hő leszek, az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom;a tudomásomra jutott titkot megırzöm, munkám során választóim akaratához híven, lelkiismeretesen
járok el, minden igyekezetemmel a cigány kisebbség (anyanyelvének, hagyományainak, kultúrájának a megırzésén és fejlesztésén fogok fáradozni szolgálom".
Az esküt tevı meggyızıdése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”
5./ Jegyzıkönyv- hitelesítı választás
Horváth Imre László korelnök
Javasolja, hogy a jegyzıkönyv hitelesítésével Rácz Csaba József CKÖ elnököt illetve Rácz
Attila CKÖ elnökhelyettest bízzák meg.
Rácz Csaba József elnök
Bejelenti érintettségét és elfogadja a hitelesítéssel kapcsolatos megbízást.
Rácz Attila elnökhelyettes
Csatlakozik a CKÖ elnöke által elmondottakhoz, Bejelenti érintettségét és elfogadja a hitelesítéssel kapcsolatos megbízást.
Horváth Imre László korelnök
A képviselı-testület a személyes érintettség bejelentésére javasolják, hogy ne zárják ki a szavazásból az érintettet.
CKÖ képviselı-testülete egyhangúlag – négy igen szavazattal - döntött a nyílt szavazás elrendelésérıl, illetve hogy ne zárják ki a szavazásból az érintetteket.
A képviselı-testület a javaslattal egyetértve 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás
nélkül) az alábbi határozatot hozta:
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselı-testület 18/2010. (X. 13.) sz. határozata:
Szécsény Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítésével történı megbízásokról nyílt szavazással dönt
A szavazásból az érintetteket nem javasolják kizárni.
Határidı:
Felelıs:

Azonnal
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
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A képviselı-testület a javaslattal egyetértve 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás
nélkül) az alábbi határozatot hozta:
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselı-testület 19/2010. (X. 13.) sz. határozata:
Szécsény Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítéssel Rácz Csaba József CKÖ elnököt illetve Rácz Attila elnökhelyettest bízza meg.
Azonnal
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Határidı:
Felelıs:

6./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjának megállapítására
Rácz Csaba József elnök
Bejelenti érintettségét és elmondja, hogy a korábbi ciklusban alkalmazott, jelen esetben a
tisztségének betöltése során nem kívánja a tiszteletdíj megállapítását
Rácz Attila elnökhelyettes
Csatlakozik a CKÖ elnöke által elmondottakhoz, bejelenti érintettségét és tisztsége betöltése
során szintén nem kéri a tiszteletdíj megállapítását.
Horváth Imre László korelnök
A képviselı-testület a személyes érintettség bejelentésére javasolják, hogy ne zárják ki a szavazásból az érintettet.
CKÖ képviselı-testülete egyhangúlag – négy igen szavazattal - döntött a nyílt szavazás elrendelésérıl, illetve hogy ne zárják ki a szavazásból az érintettet.
A képviselı-testület a javaslattal egyetértve 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás
nélkül) az alábbi határozatot hozta:
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselı-testület 20/2010. (X. 13.) sz. határozata:
Szécsény Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete az elnök és
elnökhelyettes tiszteletdíjának mértékérıl nyílt szavazással dönt
A szavazásból az érintetteket nem javasolják kizárni.
Határidı:
Felelıs:

Azonnal
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

A képviselı-testület a javaslattal egyetértve 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás
nélkül) az alábbi határozatot hozta:
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselı-testület 21/2010. (X. 13.) sz. határozata:
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Szécsény Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete az elnök és
elnökhelyettes részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
Azonnal
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Határidı:
Felelıs:

7./ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása
Rácz Csaba József elnök
Elmondja, hogy a jelenleg érvényes SZMSZ megfelel a képviselı-testület mőködésének azon
nem javasol módosítani, egyben felkéri a címzetes fıjegyzı asszonyt az SZMSZ átfogó felülvizsgálatára.
A képviselık a javaslattal egyetértettek és a jelenlegi Szervezeti és Mőködési Szabályzat hatályban tartásáról döntöttek.
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselı-testület 22/2010. (X.13.) sz. határozata:
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete a kisebbségi önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a határozat
mellékletének megfelelıen egyhangúlag elfogadja .
Egyben felkéri a címzetes fıjegyzı asszonyt az SZMSZ átfogó felülvizsgálatára.
(SZMSZ a határozat mellékletét képezi).
Határidı:
Felelıs:

Azonnal
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Rácz Csaba József CKÖ elnök
Ezek után az alakuló ülést 14 órakor bezárta.
k.m.f.

elnökhelyettes

elnök

